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الخطبة األولى
أما بعد:

أييا اإلخوة :لقد تكممت في األسبوع الماضي عن وجوب التمسك بكتاب اهلل وعدم ىجره واآلثار

المترتبة عمى ذلك ،وأما اليوم فسوف أتحدث عن فضل تعمم كتاب اهلل وفضل مدارستو وحفظو وما
يندرج تحت ىذه الفضائل من الميمات المتعمقة بذلك خاصة ونحن ال نزال في شير القرآن شير

رمضان الذي أنزل فيو القرآن ىدى لمناس وبينات من اليدى والفرقان فأقول وباهلل التوفيق:

مما ينبغي أن يعمم أن اهلل جل وعال قد تكفل بحفظ كتابو فقال عز وجل :إنا نحن نزلنا الذكر وانا لو
لحافظون فيو باق محفوظ ال يندثر وال يتبدل وال يمتبس بالباطل وال يمسو التحريف ،والدليل عمى

ذلك ما نراه اليوم تحريف جميع الكتب السماوية إال القرآن ونحن ننظر اليوم من وراء القرون إلى

وعيد اهلل الحق بحفظ ىذا الذكر فنرى فيو المعجزة الشاىدة بربانية ىذا الكتاب رغم الظروف

والمالبسات والفتن والمنازعات التي مرت بيا ىذه األمة ولقد كان ىذا الوعد بحفظو عمى عيد رسول

اهلل مجرد وعد وأما ىو اليوم من وراء كل تمك األحداث الضخام ومن وراء كل تمك القرون الطوال

فيو المعجزة الشاىدة بربانية ىذا الكتاب والتي تدل عمى صدق وعد اهلل لنبيو .

استحر القتل في صحابة رسول اهلل في اليمامة ،حث عمر أبا بكر الصديق لكتابة القرآن
وليذا لما
ّ
وجمعو من صدور الرجال فجمعو زيد في مصحف واحد وبقي ىذا المصحف عند أبي بكر ولما

توفي بقي عند عمر ولما قتل عمر بقي عند حفصة ولما كثر المسممون واختمطت بيم األجناس بدأ

الناس يختمفون في القرآن فجاء حذيفة بن اليمان إلى عثمان وأمره أن يتدارك أمر ىذه األمة من

االختالف قبل أن يختمفوا اختالف الييود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسمي إلينا

بالمصحف لنسخو فأمر زيد بن ثابت وعبد اهلل بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث

بن ىشام فنسخوىا في المصاحف وعددىا سبعة مصاحف وبعث إلى كل جية من بالد المسممين

بنسخة وبقي لديو مصحف واحد ،مع العمم بأن المصحف الذي لدينا اآلن ىو ذاك الذي كتب في
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عيد عثمان وىو بترتيبو ىذا كما ىو في الموح المحفوظ ،وكان ىذا اإلتفاق من الصحابة وكتابة
كتاب اهلل عز وجل سببا لبقاء القرآن وتحقيقا لوعيد اهلل سبحانو في حفظو.

أييا المسممون :تمسكوا بكتاب ربكم وحافظوا عمى تالوتو فإن اهلل يأجركم عمى تالوتو بكل حرف

عشر حسنات ويبمغكم بو رفيع الدرجات فقد صح عنو أنو قال(( :يقال لصاحب القرآن :اق أر وارتق

ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤىا)) رواه أبو داود وىو حديث صحيح

قال الخطابي :جاء في األثر أن عدد آي القرآن عمى قدر درج الجنة ،فيقال لمقارئ ارق في الدرج

عمى قدر ما كنت تق أر من آي القرآن فمن استوفى قراءة جميع القرآن حصل عمى أقصى درج الجنة،

ومن ق أر جزءا كان رقيو في الدرج عمى قدر ذلك فيكون منتيى الثواب عند منتيى القراءة ،والمقصود

أن اهلل يوصل العبد إلى منازل النعيم والعز بقدر قراءتو لكالمو سبحانو ،وعن أبي أمامة قال :سمعت

رسول اهلل يقول(( :يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأىمو الذين كانوا يعممون بو في الدنيا تقدمو سورة البقرة
وآل عمران تحاجان عن صاحبيما)) رواه مسمم.

وأما ما ورد في فضل تعممو ما رواه البخاري عن عثمان بن عفان قال :قال رسول اهلل (( :خيركم

من تعمم القرآن وعمّمو)) وقد عمل راوي ىذا الحديث ،عن عثمان وىو عبد الرحمن السممي فقال :ىذا

الحديث أجمسني مجمسي ىذا وكان يعمم الناس كتاب اهلل من عيد عثمان إلى إمرة الحجاج ،وروى

مسمم وابن حبان في صحيحييما من حديث عقبة بن عامر الجيني أن رسول اهلل قال(( :أيكم يحب

أن يغدو إلى بطحان أو العقيق ،فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زىراوين يأخذىما في غير إثم وال

قطيعة رحم))؟ قالوا :كمنا يا رسول اهلل يحب ذلك ،فقال رسول اهلل(( :فألن يغدوا أحدكم إلى المسجد،
فيتعمم آيتين من كتاب اهلل خير من ناقتين وثالث من ثالث خير وأربع خير من عدادىن من

اإلبل)) ،فتعمم كتاب اهلل خير لممرء من حطام الدنيا الفاني ألن ىذا الذي يبقى لإلنسان في آخرتو
وأما ما أتعب فيو نفسو من السعي وراء الكمال المزيف فيذا ال يفيده بل سيندم عميو والت ساعة

مندم وليذا من تمسك بكتاب اهلل نجا من االنحراف سواء في السموك أو في العقيدة أو في العبادة،

فقد ورد عن النبي أنو قال ألصحابو يوما(( :أبشروا وأبشروا ،أليس تشيدون أن ال إلو إال اهلل ،وأني

رسول اهلل؟)) قالوا :نعم ،قال(( :فإن ىذا القرآن سبب طرفو بيد اهلل وطرفو بأيديكم ،فتمسكوا بو فإنكم
لن تضموا ،ولن تيمكوا بعده أبدا)) رواه ابن حبان وىو حديث حسن.

وثبت في صحيح مسمم عن زيد بن أرقم قال :دخمنا عمى يزيد بن إبان فقمنا لو :لقد رأيت خيرا،

صحبت رسول اهلل وصميت خمفو؟ فقال :نعم ،وانو خطبنا يوما ،فقال(( :إني تارك فيكم كتاب اهلل ىو
حبل اهلل ،من اتبعو كان عمى اليدى ومن تركو كان عمى الضاللة )).

نعم أييا اإلخوة إن ما نراه اليوم من انحراف الناس عن دين اهلل والتخبط يمينا وشماال وراء كل ناعق

وما ابتموا بو من فساد التصور وانحراف السموك والتخبط في العقيدة كان سببو ىو البعد عن كتاب
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اهلل عز وجل تعمما وعمال بو.

وليذا من جعل القرآن إمامو وعمل بو قاده إلى الجنة ومن جعمو وراء ظيره بترك العمل بو ساقو إلى

النار فعن جابر  ،عن النبي قال(( :القرآن شافع مشفع وما حل مصدق ،من جعمو إمامو ،قاده إلى

الجنة ،ومن جعمو خمف ظيره ساقو إلى النار)) ،رواه ابن حبان وىو حديث صحيح ،بل إن اهلل عز
وجل يرفع حفظة كتابو في الدنيا قبل اآلخرة برفع قدرىم وذكرىم بين الناس ولو كانوا من أقل الناس

نسبا وبيتا فعن عامر بن واثمة أن نافع بن عبد الحارث خرج يستقبل عمر بن الخطاب فمقيو بعسفان

فقال لو عمر :من استخمفت عمى أىل مكة ،قال :استخمفت عمييم ابن أبزى قال عمر :ومن ابن

أبزي؟ قال :مولى من موالينا ،قال عمر :فاستخمفت عمييم مولى ،فقال :يا أمير المؤمنين رجل قارئ
ٍ
قاض ،فقال عمر :أما إن نبيكم قد قال(( :إن اهلل يرفع بالقرآن أقواما ويضع
لمقرآن ،عالم بالفرائض،

آخرين)) رواه مسمم .وىذا واهلل مشاىد وممموس قد جبل عميو الناس ونشؤوا عميو وىو أن صاحب
القرآن مرفوع القدر لدييم وقد قيل:

العمم يرفع بيتا ال عماد لو والجيل ييدم بيت العز والشرف

وليذا كان التنافس في حفظ ىذا القرآن من أفضل أنواع القربات وفي ذلك فميتنافس المتنافسون ومن
أجل ذلك يغبط اإلنسان ويحسد من سبقو إلى حفظ كتاب اهلل وقد بين ذلك في قولو(( :ال حسد إال

في اثنتين)) وذكر منيا ما نحن بصدده ((رجل آتاه اهلل القرآن فيو يقوم بو آناء الميل وآناء النيار))

والحسد المقصود في الحديث ىو الغبطة وىي :أن يتمنى اإلنسان أن يكون لو مثل ما لغيره من غير

أن يزول عنو ،والحرص عمى ىذا يسمى منافسة فإن كان في الطاعة فيو محمود وان كان في
المعصية فيو مذموم.

وقد بين الفرق بين المؤمن الذي يق أر القرآن ويتعاىده ويكثر من تالوتو وبين المؤمن الذي ال يق أر

القرآن وال يكثر من قراءتو فقال (( :مثل المؤمن الذي يق أر القرآن مثل األترجة :ريحيا طيب ،وطعميا
طيب ومثل المؤمن الذي ال يق أر القرآن كمثل التمرة ال ريح ليا وطعميا حمو)) متفق عميو ،واألترجة

ىي الفاكية التي تجمع طيب الطعم والرائحة فأفاد أن قارئ القرآن ارئحتو زكيو ،ومنافعو جميمة وقربو
رحمة ،ومصاحبتو طاعة ومودتو رضوان وكالمو مثمر فيو كحامل المسك إن لم يصبك منو شيء

أصابك من ريحو ،وىذا واهلل ىو سمت أىل القرآن ال تمل مجالستيم بل تذكر باهلل رؤيتيم وىم أىل

اهلل كما ورد بذلك الحديث قال (( :إن هلل أىمين من الناس قالوا :من ىم يا رسول اهلل؟ قال :أىل

القرآن ىم أىل اهلل وخاصتو)) ،فمن منا معشر المسممين ال يتمنى أن يكون كذلك ،بالطبع كمنا ليذا
يجب عمينا أن نحرص عمى كثرة قراءة القرآن وتدبره والعمل بما فيو ،وال يقل قائل إن قراءة القرآن

تصعب عمي وتشق عمي ،ويجعل ىذا سبب في عدم قراءتو بل ينبغي أن يجاىد نفسو ويصابر نفسو

في قراءة كتاب اهلل وقد ورد في الحديث المتفق عميو أجر من جاىد نفسو عمى قراءة القرآن مع
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مشقتو عميو فقال (( :الماىر بالقران من السفرة الكرام البررة ،والذي يق أر القرآن ويتعتع فيو وىو عميو

شاق فمو أجران)) وفي رواية(( :والذي يقرؤه ،وىو يشتد عميو لو أجران)).

وينبغي لمن يق أر كالم اهلل أن يحسن صوتو بو وأن يتغنى بو والمراد من ذلك أن تكون قراءتو حسب
قواعد التجويد ال تخرج عن اإلطار ال تمطيط وال تغني كغناء المطربين وليذا قال اإلمام النووي

رحمو اهلل :أجمع العمماء عمى استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة

بالتمطيط ،فإن خرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حرم .ويستحب مع تحسين الصوت تحزينو أي القراءة

بحزن ألنو أوقع في النفوس وأنجع في القموب القاسية ،قال (( :إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن

الذي إذا سمعتموه يق أر حسبتموه يخشى اهلل)) رواه ابن ماجو ،وىو حديث صحيح .وىذا اليدي ىو

ىدي نبينا فقد كان يق أر القرآن ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء أي يجيش جوفو ويغمي بالبكاء

بل كان يبكي حتى من استماع القرآن فعن عبد اهلل بن مسعود قال :قال لي النبي (( :اق أر عمي))،

قمت :أق أر عميك ،وعميك أنزل؟ قال(( :إني أحب أن أسمعو من غيري)) قال :فقرأت عميو سورة

النساء حتى أتيت إلى ىذه اآلية :فكيف إذا جئنا من كل أمة بشييد وجئنا بك عمى ىؤالء شييدا ،

قال(( :حسبك اآلن)) فالتفت إليو فإذا عيناه تذرفان  .قال النووي رحمو اهلل :البكاء عند قراءة القرآن
صفة العارفين وشعائر الصالحين وقال الغزالي :يستحب البكاء مع قراءة القرآن وعندىا وطريق

تحصيمو أن يحضر قمبو الحزن والخوف يتأمل ما فيو من التيديد والوعيد الشديد والوثائق والعيود ثم
ينظر في تقصيره ،فإن لم يحضره حزن فميبك عمى فقد ذلك فإنو من أعظم المصائب .وعمى ٍّ
كل

فالبكاء من قراءة القرآن كان من ىدي الصحابة رضي اهلل عنيم أيضا فيذه عائشة بنت أبي بكر

رضي اهلل عنيما تقول عن أبييا أبي بكر ( :إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام إلى الصالة يبكي) وىذا

عمر ق أر في الفجر بسورة يوسف فمما وصل إلى قولو تعالى :إنما أشكو بثي وحزني إلى اهلل بكى
حتى سمع نشيجو من آخر المسجد وغير ذلك من القصص التي يطول المقام بذكرىا.

فمن أكرمو اهلل بحفظ كتابو أو بعض منو فينبغي لو أن يتعاىده ويراجعو دائما فقد ورد في

الصحيحين عن أبي موسى  ،عن النبي قال(( :تعاىدوا القرآن (أي حافظوا عمى قراءتو ،وواظبوا

عمى تالوتو) فوالذي نفس محمد بيده ليو أشد تفمتا من اإلبل في عقميا)) وفي رواية(( :بئسما

ألحدىم أن يقول :نسيت آية كيت وكيت ،بل نُ ّسي ،واستذكروا القرآن ،فإنو أشد تفصيا من صدور
الرجال من النعم)).
فنسيان القرآن من الذنوب وليذا قال في الحديث :واستذكروا أي راجعوا حفظكم حتى ال تنسوه قال

الضحاك بن مزاحم :ما من أحد تعمم القرآن ثم نسيو إال بذنب يحدثو وذلك أن اهلل تعالى يقول :ما

أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ونسيان القرآن من أعظم المصائب ،قال أبو عبيد :وأما الذي
ىو حريص عمى حفظو ،دائب في تالوتو إال أن النسيان يغمبو ،فميس من ذلك في شيء بدليل ما
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روى البخاري عن عائشة رضي اهلل عنيا قالت :سمع رسول اهلل رجال يق أر القرآن بالميل ،فقال:

((يرحمو اهلل فقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتيا)).

نصر ونعاند ونبتعد
و ا
أخير أييا اإلخوة :وبعد الذي سمعنا فيل نبدأ ونق أر كتاب اهلل وننعم بما فيو ،أم ّ
عن الخير بعد أن عرفنا طريقو واألجر المترتب عميو؟.
إن من األسباب عمى عدم تغيير الناس من االنحراف الذي ىم فيو عن طريق الحق إلى الطريق

المستقيم أن كل واحد منا ال يريد أن يشعر نفسو أنو ىو المخاطب بالموعظة أو الخطبة أو النصيحة
أو غير ذلك من وسائل التوجيو ،بل إن الكثير من الناس يظن غيره ىو المخاطب وليذا ال نجد

تغي ار في المجتمع بل إن الناس يسيرون من السيئ إلى األسوأ نتيجة ىذا الفيم السقيم ،سبحان اهلل

وان لم تكن أنت المعني أو المخاطب يجب أن تقبل النصح وتعتبر ىذه النصيحة موجية إليك أنت

فمن منا قد أوتي الكمال ،بالطبع ال أحد ،فميذا ينبغي لكل واحد منا أن يصمح نفسو وأن يبحث عن

الحق من أي طريق كان ألن الحكمة ضالة المؤمن أني وجدىا فيو أولى بيا.

ومن ىذا المنطمق ينبغي لكل شخص أن يختم القرآن في كل شير مرة وان كان فيو جمد وقوة يقرأه
في عشرين يوما فإن كان يطيق في أقل من ذلك يقرؤوه في عشرة أيام فإن كان يجد استطاعة

وتحمال يقرؤه في أسبوع وأقل حد ىو ثالث وال يفقو القرآن من قرأه في أقل من ثالث كما ورد بذلك

الحديث ،وذلك سيل ويسير عمى من سيمو اهلل عميو وفي استطاعة الواحد منا أن يق أر جزءا في كل
يوم ويكون ذلك قبل كل صالة فريضة يق أر أربع صفحات في خمس صموات تصبح عشرين صفحة
وىي تعدل جزءا كامال وفي شير يكون قد ختم ختمة واحدة وىذا واهلل من أعظم الغنيمة والكسب،

كما ورد عن ابن مسعود رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل (( :من ق أر حرفا من كتاب اهلل فمو
حسنة والحسنة بعشر أمثاليا ،ال أقول ألم حرف ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف)) رواه

الترمذي وقال حديث حسن صحيح ،فكيف بمن يق أر القرآن كم لو من الحسنات؟.

تقرب إلى اهلل ما استطعت ،فإنك لن تتقرب إليو بشيء أحب إليو من كالمو)
قال خباب بن األرت ّ ( :
وقال الحسن :فضل القرآن عمى الكالم ،كفضل اهلل عمى عباده ،وقال البوشنجي :من حمل القرآن أي

تمسو النار يوم القيامة ،وقال أبو أمامة( :احفظوا القرآن فإن اهلل ال يعذب بالنار
من حفظو وقرأه لم ّ
قمبا وعى القرآن).
أخي المسمم إنك والبد ميت وان طالت بك الحياة وال دوام إال هلل الواحد الماجد القبر أول منزل من

منازل اآلخرة وىو كما تعمم ضيق وموحش ومظمم ويوم القيامة شره مستطير ،والقرآن نعم المؤنس في

القبر ونعم الشافع والمشفع يوم الحشر والنشر أنزلو اهلل مع أمين السماء عمى أمين األرض محمد

ليدل الناس عمى سبيل رشدىم ويبمغيم رسالة ربيم ويعمميم القصد من خمقيم وايجادىم ويبشرىم
برحمة اهلل وثوابو وينذرىم بطشو وعقابو ،فاستمسك يا أخي المسمم بيذا القرآن واعضض عميو
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بنواجذك واجعمو يمتزج بمحمك ودمك عمما وقراءة وعمال واعتقادا ،فيو القاعدة الكبرى لدين اإلسالم

والوسيمة العظمى لمعرفة شرائعو والدعوة إليو والمعجزة الكبرى التي دعابيا والييا  ،فيا ىو ذا بين

ونور بتدبره
يديك يا أخي غضا ،سميما ،محفوظا فطيب بقراءتو وحفظو نفسك ورطب بكممو لسانك ّ
قمبك وأصمح بالعمل بو أمرك واشرح بنور حكمتو صدرك فيو لك في الدنيا صراط ومنيج ولك في

اآلخرة شفيع ومكرم ومنجي وبشر وكرامة وعمو منزلة في الجنة.

فاتقوا اهلل عباد اهلل وتمسكوا بكتاب ربكم وساىموا في تعميمو وال تكونوا كالذين قالوا سمعنا وىم ال

يسعون

-------------------------

الخطبة الثانية

أما بعد:

أييا المسممون :واعمموا أن ىناك آدابا ينبغي أن يتحمى بيا حامل القرآن فمنيا ،أن يقصد بو وجو اهلل
وأن ال يقصد بقراءتو توصال إلى غرض من أغراض الدنيا من مال أو رياسة أو وجاىة أو ارتفاع

عمى أقرانو أو تناد عند الناس أو صرف وجوه الناس إليو أو نحو ذلك.

وينبغي أن يحافظ عمى قراءتو ليال ونيا ار وحض ار وسفرا ،قال ابن مسعود :ينبغي لحامل القرآن أن
يعرف بميمو إذا الناس نائمون ،وبنياره إذا الناس مفطرون وبحزنو إذا الناس يفرحون ،وببكائو إذا

الناس يضحكون وبصمتو إذا الناس يخوضون وبخشوعو ،إذا الناس يختالون ،وقال الفضيل بن

عياض رحمو اهلل :حامل القرآن حامل راية اإلسالم ال ينبغي أن يميو مع من يميو وال يسيو مع من
يسيو ،وال يمغو مع من يمغو تعظيما لحق القرآن.

وينبغي لمن أراد القراءة أن ينظف فاه بالسواك وغيره أو بالفرشاة ومعجون األسنان وغير ذلك.
ويستحب أن يق أر عمى طيارة فإن ق أر محدثا جاز بإجماع المسممين.

ويستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار وليذا استحب جماعو من العمماء القراءة في

المسجد لكونو جامعا لمنظافة وشرف البقعة ،وان ق أر في بيتو فيو حسن ألن الشيطان يفر من البيت

الذي تق أر فيو سورة البقرة.

ويستحب لمقارئ في غير الصالة ،أن يستقبل القبمة ويجمس متخشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسو ،فيذا

ىو األكمل ولو ق أر قائما أو مضطجعا أو في فراشو أو عمى غير ذلك من األحوال جاز ولو أجر،

فإذا أراد الشروع في القراءة استعاذ وقال :أعوذ باهلل في الصالة أو في غيرىا وينبغي أن يحافظ عمى
قراءة بسم اهلل الرحمن الرحيم في أول كل سورة سوى سورة براءة ،فإذا شرع في القراءة فميكن شأنو
الخشوع والتدبر والدالئل عميو أكثر من أن تحصد وأشير وأظير من أن تذكر فيو المقصود

المطموب وبو تنشرح الصدور وتستنير القموب قال تعالى :أفال يتدبرون القرآن أم عمى قموب أقفاليا
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واألحاديث فيو كثيرة وأقوال السمف فيو مشيورة ،وقد بات جماعة من السمف يتمون آية واحدة

يتدبرونيا ويرددونيا حتى الصباح وقد صعق جماعة من السمف عند القراءة ومات جمع منيم حال

القراءة ،فيذا ز اررة بن أوفى التابعي الجميل أم الناس في صالة الفجر فمما بمغ فإذا نقر في الناقور

فذلك يومئذ يوم عسير خر ميتا وىذا عمي بن الفضيل بن عياض صمى الفجر خمف أبيو فمما وصل

إلى قولو تعالى من سورة األنعام :ولو ترى إذ وقفوا عمى النار فقالوا يا ليتنا نرد وال نكذب بآيات ربنا

ونكون من المؤمنين خر ميتا والقصص في ذلك كثيرة ،ويستحب أيضا ترديد اآلية لمتدبر فيذا رسول

اهلل قام ليمة بآية يرددىا حتى أصبح قولو تعالى :إن تعذبيم فإنيم عبادك رواه النسائي ويستحب أن

يبكي فإن لم يبك فميتباكى كما بينا ذلك قبل قميل قال تعالى :ويخرون لألذقان يبكون ويزيدىم خشوعا

 .وينبغي أن يرتل قراءتو وقد اتفق العمماء عمى استحباب الترتيل لمتدبر ولغيره وليذا نعتت أم سممة
مفسرة حرفا حرفا وعن ابن عباس رضي اهلل عنيما قال( :ألن أق أر
قراءة النبي فقالت :كانت قراءتو ّ
سورة أرتميا أحب إلي من أن أق أر القرآن كمو).
ويستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل اهلل تعالى من فضمو ،واذا مر بآية عذاب أن يستعيذ باهلل من

الشرور والعذاب واذا مر بآية تسبيح سبح وىكذا فقد ورد عن النبي ذلك ،ومما ينبغي أن يعتني بو

ويتأكد األمر بو احترام القرآن من أمور قد يتساىل فييا بعض الغافمين القارئين مجتمعين ،فمن ذلك
اجتناب الضحك والمغط والحديث خالل القراءة إال كالما يضطر إليو وليمتثل قولو تعالى :واذا قرئ

القرآن فاستمعوا لو وأنصتوا لعمكم ترحمون .

وأما أفضل األوقات المختارة لمقراءة فيي ما كان في الصالة وأما القراءة في غير الصالة فأفضميا

قراءة الميل والنصف األخير منو أفضل من األول والقراءة بين المغرب والعشاء مستحبة ومما ورد في

فضل قراءتو في الميل قولو (( :من ق أر عشر آيات في ليمو لم يكتب من الغافمين)) ،وفي رواية:

((من ق أر في ليمة مائة آية كتب لو قنوت ليمو)) أو ((كتب من القانتين)) وكال الحديثين صحيح.

وروى الطبراني في الكبير واألوسط بسند حسن أن النبي قال(( :من ق أر عشر آيات في ليمة كتب لو

قنطار من األجر والقنطار خير من الدنيا ومن فييا ،فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل أق أر
وارق بكل آية درجة ،حتى ينتيي إلى آخر آية معو يقول اهلل عز وجل لمعبد :اقبض فيقول العبد

بيده :يا رب أنت أعمم ،يقول :بيذه  -أي اليمين -الخمد ،وبيذه – أي الشمال  -النعيم)) وأفضل ما
يق أر في صالة الميل فقد ورد في الحديث الحسن أن رسول اهلل قال(( :من قام بعشر آيات لم يكتب

من الغافمين ،ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ،ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين)) رواه أبو

داود وابن خزيمة في صحيحو.

وأما قراءة النيار فأفضميا ما بعد صالة الصبح وال كراىة في القراءة في أي وقت من األوقات ىذا
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ما تيسر لي جمعو من فضائل تعمم كتاب اهلل وآداب قارئو وتركت بعضا من اآلداب خشية اإلطالة
وفيما ذكرت لكم قد أتيت بمجممو واهلل أسأل أن يجعمنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنو.

